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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/CAERN/18 DE SETEMBRO DE 2018. 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 
ATUALIZADO, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES  

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Período de inscrições pela Internet 19/09 a 04/11/2018 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  26/09 a 02/10/2018 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 09/10/2018 

Recurso contra o indeferimento da isenção 10/10 e 11/10/2018 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 17/10/2018 

Último dia para pagamento do boleto bancário 05/11/2018 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  

 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com 
Deficiência – PCD 

 Divulgação preliminar das inscrições 

07/11/2018 

 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos 
candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD 

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 
08/11 e 09/11/2018 

 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento 
especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência 
– PCD 

 Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

 Divulgação da homologação das inscrições 

 Divulgação dos locais das Provas Objetiva e Discursiva e Redação 

13/11/2018 

Realização das Provas Objetiva e Discursiva e Redação 18/11/2018 

 Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 16 horas) 

 Divulgação da chave de correção da Prova Discursiva (a partir das 16 
horas) 

20/11/2018 

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva e 
chave de correção da Prova Discursiva 

21/11 e 22/11/2018 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova 
Objetiva e chave de correção da Prova Discursiva 

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva e chave de 
correção final da Prova Discursiva 

05/12/2018 
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 Resultado preliminar da Prova Objetiva 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 06/12 e 07/12/2018 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
Objetiva 

 Resultado final da Prova Objetiva 

 Divulgação dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida 

12/12/2018 

Resultado preliminar da Prova Discursiva  18/12/2018 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Discursiva  19/12 e 20/12/2018 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
Discursiva  

 Resultado final da Prova Discursiva 
09/01/2019 

Resultado preliminar da Redação 16/01/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Redação 17/01 e 18/01/2019 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da 
Redação 

 Resultado final da Redação 

 Convocação para a Prova de Títulos 

30/01/2019 

Entrega dos Títulos 04/02 e 05/02/2019 

Resultado preliminar da Prova de Títulos 26/02/2019 

Recurso contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 27/02 e 28/02/2019 

 Respostas aos pedidos de revisão do resultado preliminar da Prova de 
Títulos  

 Resultado final da Prova de Títulos  

 Resultado final do Certame 

15/03/2019 

 


